
 

  

 

 

 

FERIADA 2020 – półkolonie zimowe w Pałacu Młodzieży 

SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA GRUPACH V-VIII 

Zapraszamy dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych 

W programie zajęcia w naszych pracowniach oraz wiele imprez towarzyszących.  

Koszt uczestnictwa w zajęciach wynosi  250 zł za każdy turnus.  Zajęcia odbywać się będą 

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-15.30. W ramach oferty zapewniamy dwa 

posiłki /śniadanie i obiad/. 

 

W trakcie tygodnia dzieci uczestniczą w zajęciach, które odbywają się  

w pałacowych pracowniach. 

TURNUS I 
Grupa V lub VI 

starsza (kl. IV- VI) 

 

ZAJĘCIA WOKALNE / Magdalena Handke 
 

Na spotkaniach uczestnicy będą rozwijać swoje umiejętności wokalne pod okiem 

instruktora śpiewu, próbując  swoich sił w śpiewie solowym i grupowym. Będzie 

też okazja by sprawdzić się w repertuarze dla dzieci J. Wasowskiego, J. Cygana, 

E. Pałłasza, A. Hundziaka. Poza profesjonalną rozgrzewką wokalną i pracą nad 

utworem, uczestnicy poznają tajniki obycia ze sceną oraz przyswoją elementy 

prostej choreografii scenicznej.  

 

TANIEC WSPÓŁCZESNY / Ewa Szachoń 
 

To zajęcia, podczas których będzie miała miejsce spontaniczna improwizacja i 

twórcza ekspresja. Uczestnicy będą rozwijać swoją wrażliwość na muzykę oraz 

różne formy ruchu, taniec zespołowy i solowy. W trakcie spotkań kształtować 

będą umiejętności ruchowo-taneczne. 

 

 

 

 

 

 

 



Grupa VII lub VIII 

starsza (kl. IV- VI) 

 

FOTOGRAFIA / Joanna Kurzydlak 

Zajęcia fotograficzno-plastyczne oparte będą głównie na zabawie i pracy w 

grupach. Uczestnicy poznają historię fotografii oraz różnego rodzaju aparaty 

fotograficzne. Pobudzą kreatywność tworząc kolaż na zadany temat. Odkryją jak 

światło i perspektywa wpływają na znaczenie oraz odbiór zdjęcia przez widza. 

Wcielą się w reżyserów i aktorów filmu poklatkowego. Zajęcia mają na celu 

nabycie artystycznej wrażliwości, dostrzeganie walorów otaczającego nas 

miejsca, przenoszenie wrażeń i emocji na prace fotograficzne lub plastyczne.  

BĘBNY / Bogdan Kulik 
 

Podczas zajęć uczestnicy poznają wiele instrumentów z różnych stron świata 

takich jak np. kalimba, drumla, cajon, okaryna, kazoo, didgeridoo. Nauczą się 

techniki uderzeń i gry na bębnach djembe. Czeka ich wspólna gra, i z podziałem 

na role. To wszystko w formie zabawy dźwiękami. 

 

TURNUS II 
Grupa V lub VI 

starsza (kl. IV- VI) 

 

Taniec nowoczesny / Aneta Pilarska – Adamus 
 

Zajęcia taneczne połączone z grami i zabawami przy muzyce. Taniec disco dance 

to ekspresja i dynamika. W trakcie, uczestnicy zapoznają się z jego techniką i 

nauczą podstawowych kroków disco dance i hip - hop. 

 

SŁODKA KUCHNIA / Piotr Bajda  
 

Spotkanie w trakcie, którego uczestnicy poznają warsztat cukiernika, nauczą się 

modelować figurki marcepanowe, barwić masę cukrową, dekorować pierniki i 

inne słodkości. Dowiedzą się jak zrobić smaczny, owocowy tort, zrobić krem z 

bitej śmietany i komponować desery. To będą bardzo słodkie zajęcia! 

 

 

 

 

 

 



Grupa VII lub VIII 

starsza (kl. IV- VI) 

 

ZWARIOWANE RURKI BUM BUM / Ewelina Fogiel 
 

Rytm, śpiew, rytmiczny spacer, kolorowa partytura – to wszystko czeka na 

uczestników zajęć z wielobarwnymi rurkami, które przeniosą ich w świat 

dźwięków. Nie zabraknie zabaw muzyczno –plastycznych pomagających 

opanować sztukę gry na tych niezwykłych instrumentach. 

 

ZABAWY Z JĘZYKIEM MIGOWYM / Agata Kosztowny / Elżbieta 

Wielgoszewska 

Wśród nas są osoby niesłyszące, mające zupełnie inny sposób komunikacji  

i tworzące odrębną kulturę - warto ją poznać. Język migowy rozwija zdolności 

manualne, spostrzegawczość, wyobraźnię przestrzenną, koordynację wzrokową, 

ruchową, umiejętność naśladowania i zdolność skojarzenia. Poprzez zabawę 

uczestnicy będą uczyć się komunikacji z osobami, dla których los nie był łaskawy. 

Umiejętność porozumienia się z niepełnosprawnymi pomoże im w przyszłości 

łamać bariery i nawiązywać nowe, ciekawe kontakty. 

 

 

Tradycyjnie nie zabraknie warsztatów edukacyjnych i imprez rozrywkowych. 

Szczegóły na kolejnej stronie: 

 

 

Dodatkowe działania poza zajęciami tematycznymi  

/codziennie od godz. 13.00 do 14:30/ 

 
I turnus 

 

Dodatkowe działania poza zajęciami tematycznymi: 

 

 Spektakl teatralny "Laboratorium Pana Kleksa"/ Teatr Kompania Marzeń - Pan 

Kleks, jak wiadomo, przepada za wynalazkami, technicznymi nowinkami i wszystkimi 

niekonwencjonalnymi sposobami ulepszania (niekoniecznie upraszczania) codzienności. 

Mało kto wie jednak, że wszelkich badań i innowacji dokonuje się w tajnym Laboratorium. 

Zapraszamy na wycieczkę po technologicznym zapleczu Akademii Pana Kleksa. Wraz  

z szalonym Docentem i jego niewiele bardziej zrównoważonym Asystentem 



zaprezentujemy w akcji m.in. ciekły azot, ciekły tlen, polimery. Będziemy mrozić  

i podpalać, a wszystko to na styku nauki i czarów. 

 Spektakl „Blue show” / Teatr Kubika – pełne humoru, krótkie spektakle które są 

połączeniem pantomimy z clownadą, wzbogacone elementami żonglerki i zabawami 

interaktywnymi z uczestnikami. A na zakończenie … balonowe szaleństwo!  

 Warsztaty „Przygoda z drewnem”/ Nadleśnictwo Gryfino - ten wciąż niezastąpiony 

 w wielu dziedzinach życia, odnawialny i przyjazny użytkownikom oraz przyrodzie 

surowiec stanowić będzie inspirację do wspólnych zabaw i konkursów. W ich trakcie, 

zastanowimy się nad śmiałą tezą, iż drewno jest „złotem”, które w magicznym procesie 

warzenia wielu składników uzyskuje alchemik - Matka Natura. Zastanowimy się, z jakich 

komponentów i w jaki sposób powstaje, jakie było jego znaczenie przed wiekami, a jakie 

jest – dziś. Ten doskonały, uniwersalny, ponadczasowy i przyjazny środowisku surowiec 

towarzyszyć nam będzie w różnych odsłonach – bawiąc, zaskakując i ucząc. 

 "Na polskich dróżkach. Tańce i przyśpiewki Polski południowej"/Zespół Pieśni 

 i Tańca Ziemi Szczecińskiej „Krąg - podczas spotkania zespół zaprezentuje uczestnikom 

tańce śląskie, lachów sądeckich i krakowskich. Nie zabraknie ludowych przyśpiewek, nauki 

podstawowych kroków, spotkania z wielobarwnymi strojami, gwarą i - oczywiście -  

z tancerkami i tancerzami, którzy swoim tańcem i śpiewem będą przewodnikami tej 

regionalnej podróży. Na zakończenie uczestnicy usłyszą brzmienie instrumentów ludowej 

kapeli i wezmą udział w koncercie zespołu, który podsumuje to spotkanie.  

 

 



II turnus 

Dodatkowe działania poza zajęciami tematycznymi: 

 

 Spektakl teatralny "O czarodzieju co w szafie śpi"/ Teatr Kompania Marzeń 

Czy szafa może być większa w środku niż na zewnątrz? Oczywiście, pod warunkiem, że 

zamieszkuje w niej czarodziej. Zapraszamy na spotkanie ze światem iluzji, czarów  

i magii. Oto historia nieco już wiekowego i odrobinę zgorzkniałego Czarodzieja 

Korkorana, który, raczej stroniąc od świata, zamieszkuje sobie pewną starą szafę na 

uboczu. Nie wie jednak o tym, iż jego garderobiana samotnia jest obiektem poszukiwań 

pewnej młodej osoby. Karolcia, wnuczka słynnej czarownicy, wyposażona w magiczną 

księgę i list polecający, pragnie uczyć się magii u największego z magów. Tylko jak wśród 

tylu szaf na świecie znaleźć tę jedną? 

 "Na polskich dróżkach. Tańce i przyśpiewki Polski centralnej i wschodniej"/Zespół 

Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „Krąg - podczas spotkania zespół zaprezentuje 

uczestnikom tańce łowickie, kurpiowskie i lubelskie. Nie zabraknie ludowych przyśpiewek, 

nauki podstawowych kroków, spotkania z wielobarwnymi strojami, gwarą i - oczywiście - 

z tancerkami i tancerzami, którzy swoim tańcem i śpiewem będą przewodnikami tej 

regionalnej podróży. Na zakończenie uczestnicy usłyszą brzmienie instrumentów ludowej 

kapeli i wezmą udział w koncercie zespołu, który podsumuje to spotkanie.  

 Warsztaty „Cztery pory roku w lesie”/Nadleśnictwo Gryfino  - zapraszamy na opowieść 

o leśnych porach roku. Wiośnie, która budzi do życia leśne stworzenia, ciepłym lecie 

zachęcającym do wędrówek zielonymi szlakami, kolorowej jesieni mieniącej się tysiącami 

barw i  zimowym uśpieniu w którym tylko pozornie las zapada w drzemkę. Na spotkaniu 

uczestnicy usłyszą o ciekawym świecie leśnych zwierząt, drzewach, dzięki którym świat 

jest piękniejszy, leśnikach, którzy dbają o to aby ten niezwykły zielony świat zdrowo  

i dorodnie rósł. Odpowiemy na pytania którymi ścieżkami chadzają zwierzęta i jak możemy 

odkrywać w lesie ślady ich obecności? Jakie przedmioty powstają z drewna? Czy sarna jest 

żoną pana jelenia? Do czego służy rejestrator? Kto mieszka w dziuplach? Czy nietoperze 

śpią do góry nogami? Do każdego tematu przygotowano mnóstwo zabaw i ciekawych 

pomocy edukacyjnych.  

 Spektakl muzyczny „Elektrołap”/Teatr Muzyczny DECHA - koncert z wiedzą  

i humorem i muzyką na żywo.  Historia powstania gitary elektrycznej zaprezentowana 

zostanie uczestnikom w nieco inny sposób. To, co działo się na przestrzeni kilku dekad  

i było udziałem wielu ludzi, przedstawione będzie podczas jednego spotkania i za pomocą 

jednej postaci – Elektrołapa! Dołóżmy jeszcze szczyptę humoru oraz oczywiście muzykę 

na żywo, gdzie gitarze elektrycznej partnerować będą gitara basowa i perkusja.  


